
 نص االنطالق

 ذن أنا موجودأنا فً غوغل إ

خص لنعرف من هو أو ــدٌث أن ٌعمد واحدنا إلى التنقٌب عن اسم شــالح التواصل بات من مألوف
سات ـث أخرى. مؤســـأو محركات بح« غوغل»حث ــعل أو ماذا ٌقال عنه فً محرك البـــماذا ٌف

قدم ــــكٌف ٌ دـلترص« توٌتر»و« فٌس بوك»تواصل االجتماعً مثل ــال مواقعكبرى باتت تراجع 
ٌب تعرٌف ـــٌفة ما، إذ تظهر أسالــاقهم بوظـــلبات التحـــقبل أن توافق على ط همـأنفساص ـاألشخ

صٌته قد تشكل عامال ـــاسٌة فً شخــه االجتماعً الخاص مقومات أســـسه على موقعـلنف الشخص
 ما فً توظٌفه.ــحاس

تائج البحث التً ــــتجاج على نــإلى االح« Arab Media Watch»ا بمنظمة ـــهذا ما دفع ربم
لمنظمة غة اإلنجلٌزٌة والتً بحسب اـبالل« عرب»لدى البحث عن كلمة « غوغل»ٌقترحها محرك 

 .هً فً الغالب نتائج مسٌئة

تصّح لدى ( هاـــنفس)ضا أن النتٌجة ــٌد أٌـــظمة صحٌح، لكن األكـــــصته هذه المنـــربما ما استخل
اثلة لدى ــــٌجة ممـــذاهب. إنها نتـــوم طوائفرى وعن أدٌان وـــعربٌة عن قومٌات أخــالبحث بال

لٌة تقنٌة ـث الذي هو عمــفالبح«. المرأة»أو « اآلسٌوٌٌن»أو « الٌهود»أو « السود»ث عن ـــالبح
ٌُظِهر معلوم مة نفسها. فً ــابقة التً جرت عن الكلـــعملٌات البحث السدت فً ــات اعتمــخالصة 

َل باللغة ــكترونٌة وما أُدخــاله إلى الشبكة اإللـــم إدخــحث ستظهر ما تــاٌة األمر فإن عملٌة البــنه
 العربٌة لٌس فٌه الكثٌر مما ٌمكن إدراجه ضمن خانة المعرفة.

اشة ــعن اعتبارها مجرد شما أعــظم أن نكف ا فنــــكً تكون محركات البحث منصفة لنا ولتارٌخ
غزارة المواد  عور بالوعً والمسؤولٌة تترجمهـــدي وشــناك بحث جـفً أوروبا والغرب ه. ناقلة

ص واستراق النظر منها ــــإلى التلص أقرببٌة هً ــــــٌزال وسٌلة إٌصال سل ماوتنوعها. عربٌا، 
 إلى البحث.
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 ن( 6): ثالثا : التعبٌر واإلنشاء :

مهما وحاضرا فً حٌاة كل واحد وواحدة منا،  « فٌس بوك»اعً ــموقع التواصل االجتم أصبح

والت وجوالت ، وتربطنا بأهله أقوى الروابط والصالت ،  نقضً ـصفحاته صنا جمٌعا على ول

 بٌن جدرانه ساعات وساعات .

ح الرواد ، وتطمئن ـه لتتصفح وتكتشف ما جادت به قرائـــكعادتك بالولوج إلٌ ت  م  م  فً المساء ه  

حولك  كان منبعك على أٌقونته حتى امتأل المــاد والبالد ، وما أن ضغطت بأصـــعلى حال العب

اء ، سألته بعد أن ـغٌرة بٌضـــه شٌطانا بلباس أزرق ، وقرون صــٌفا ، أخفى من ورائــدخانا كث

 .«س بوكإبلٌ»التقطت أنفاسك ، من تكون ؟ فأجاب فً ثقة 

ٌ  تخٌل الحوار ال ن النواٌا السٌئة التً ٌحملها ذي دار بٌنك وبٌن هذا الزائر الغرٌب ، وب

 العالم والناس أجمعٌن .هذا الكائن تجاه 

 هللا ولً التوفٌق والفالح 
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